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Komisja Europejska („Komisja”) otrzymała skargę złożoną 
zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 
z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przy
wozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących człon
kami Wspólnoty Europejskiej ( 1 ) („rozporządzenie podstawo
we”), zawierającą zarzut subsydiowania przywozu niektórych 
powlekanych organicznie produktów ze stali pochodzących 
z Chińskiej Republiki Ludowej, które to subsydiowanie powo
duje istotną szkodę dla przemysłu unijnego. 

1. Skarga 

Skarga została złożona w dniu 9 stycznia 2012 r. przez Eurofer 
(„skarżący”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną 
część, w tym przypadku ponad 70 %, ogólnej produkcji unijnej 
niektórych powlekanych organicznie produktów ze stali. 

2. Produkt objęty dochodzeniem 

Produktem, którego dotyczy niniejsze dochodzenie, są niektóre 
powlekane organicznie produkty ze stali, tj. produkty walco
wane płaskie ze stali stopowej i niestopowej (co nie obejmuje 
produktów ze stali nierdzewnej), malowane, lakierowane lub 
powlekane tworzywem sztucznym co najmniej z jednej strony, 
z wyłączeniem tzw. „płyt warstwowych” w rodzaju stosowanych 
w budownictwie i składających się z dwóch zewnętrznych blach 
i wypełniającego je stabilizującego trzonu w postaci materiału 
izolacyjnego, a także z wyłączeniem produktów pokrytych 
końcową powłoką pyłu cynkowego (bogatą w cynk farbą zawie
rającą cynk w ilości co najmniej 70 % wagowo) („produkt objęty 
dochodzeniem”). 

3. Zarzut subsydiowania 

Produktem, którego dotyczy zarzut subsydiowania, jest produkt 
objęty dochodzeniem, pochodzący z Chińskiej Republiki 
Ludowej („państwo, którego dotyczy postępowanie”), obecnie 
objęty kodami CN ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, 
ex 7225 99 00 i ex 7226 99 70. Powyższe kody CN podane 
są jedynie w celach informacyjnych. 

Skarżący zarzuca, że producenci produktu objętego dochodze
niem pochodzącego z państwa, którego dotyczy postępowanie, 
korzystają z szeregu subsydiów przyznawanych przez rząd 
Chińskiej Republiki Ludowej. 

Skarżący twierdzi również, że subsydia polegają m.in. na zwol
nieniach z podatku dochodowego i innych podatków 

bezpośrednich (np. ulga w zakresie podatku dochodowego na 
zakup sprzętu produkcyjnego krajowej produkcji, preferencyjne 
traktowanie podatkowe branż wykorzystujących zaawansowane 
lub nowe technologie, przepisy podatkowe dotyczące odliczania 
wydatków na badania i rozwój, zwolnienia podatkowe dla 
przedsiębiorstw zaangażowanych w kompleksowe wykorzy
stanie zasobów, ulgi podatkowe na zakup specjalnego wyposa 
żenia, preferencyjne traktowanie podatkowe i lokalne ulgi 
podatkowe dla przedsiębiorstw zlokalizowanych 
w określonych regionach, zwolnienie z podatku dochodowego 
w zamian za inwestycje w renowację krajowej infrastruktury 
technicznej, zwolnienia dotyczące dywidendy pomiędzy kwali
fikującymi się przedsiębiorstwami krajowymi), zwolnieniach 
z podatków pośrednich i ceł (np. odliczenia podatku VAT na 
aktywa trwałe), preferencyjnych pożyczkach i dopłatach do 
oprocentowania (np. pożyczki służące realizacji polityki, 
umorzenia pożyczek i odsetek, gwarancje finansowe wewnątrz 
grup kapitałowych), programach kapitałowych (np. zamiana 
długu na kapitał własny, zasilenie kapitału zakładowego, niewy
płacone dywidendy), dostarczaniu towarów przez rząd po zani 
żonych opłatach (np. oferowanie praw do użytkowania grun
tów, wody, energii elektrycznej, komponentów), zakupie 
towarów przez rząd powyżej cen rynkowych, preferencyjnych 
stawkach podatku dla przedsiębiorstw z kapitałem zagra
nicznym (np. zwolnienia z podatku dochodowego lub jego 
obniżenie w ramach programu „bez podatku przez dwa lata, 
połowa podatku przez trzy lata”, lokalne zwolnienia z podatku 
dochodowego lub jego obniżenie, ulgi podatkowe, zwroty 
podatku VAT na zakup wyposażenia produkcji krajowej, zwol
nienia z należności celnych przywozowych oraz z podatku VAT 
dla przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym i określonych 
przedsiębiorstw krajowych używających sprzętu pochodzącego 
z przywozu we wspieranych branżach), programach dotacji (np. 
program China World Top Brand oraz programy Famous 
Brands miasta Chongqing, prowincji Hubei, miasta Ma'anshan, 
prowincji Shandong oraz miasta Wuhan), a także na progra
mach regionalnych na rzecz hutnictwa żelaza i stali (np. przy
znanych przez rządy regionalne miasta Tianjin, regionu Chin 
Północno-Wschodnich, prowincji Jiangsu i prowincji Hebei). 

Skarżący twierdzi również, że wyżej wymienione programy 
stanowią subsydia, ponieważ pociągają za sobą wkład finan
sowy rządu Chińskiej Republiki Ludowej lub innych władz 
regionalnych (łącznie z organami publicznymi) i przynoszą 
korzyści odbiorcom, tj. producentom eksportującym produkt 
objęty dochodzeniem. Zarzuca się ponadto, że wyżej wymie
nione programy są zależne od używania towarów krajowych,
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( 1 ) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.



a nie przywożonych, lub są ograniczone do niektórych przed
siębiorstw, grup przedsiębiorstw, produktów lub regionów 
i dlatego mają charakter szczególny oraz stanowią podstawę 
środków wyrównawczych. 

4. Zarzut spowodowania szkody 

Skarżący przedstawił dowody na to, że przywóz produktu obję
tego dochodzeniem z państwa, którego dotyczy postępowanie, 
ogólnie wzrósł w ujęciu bezwzględnym i wzrósł jego udział 
w rynku. 

Dowody prima facie przedstawione przez skarżącego wskazują, 
że ilość i ceny przywożonego produktu objętego dochodzeniem 
mają, oprócz innych skutków, negatywny wpływ na ilości 
sprzedawane przez przemysł unijny, poziom jego cen lub 
jego udział w rynku, co wywiera znaczący niekorzystny 
wpływ na ogólne wyniki, sytuację finansową i zatrudnienie 
w przemyśle unijnym. 

5. Procedura 

Po konsultacji z Komitetem Doradczym i ustaleniu, że skarga 
została złożona przez przemysł unijny lub w jego imieniu oraz 
że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie postę
powania, Komisja niniejszym wszczyna dochodzenie zgodnie 
z art. 10 rozporządzenia podstawowego. 

W dochodzeniu zostanie ustalone, czy produkt objęty docho
dzeniem pochodzący z państwa, którego dotyczy postępowanie, 
jest subsydiowany i czy ten subsydiowany przywóz spowo
dował szkodę dla przemysłu unijnego. W przypadku potwier
dzenia wspomnianych faktów, w dochodzeniu zostanie 
zbadane, czy wprowadzenie środków nie byłoby sprzeczne 
z interesem Unii. 

5.1. Procedura dotycząca stwierdzenia subsydiowania 

Wzywa się producentów eksportujących ( 1 ) produktu objętego 
dochodzeniem z państwa, którego dotyczy postępowanie, do 
udziału w dochodzeniu Komisji. 

5.1.1. Dochodzenie dotyczące producentów eksportujących 

5.1.1.1. P r o c e d u r a w y b o r u p r o d u c e n t ó w 
e k s p o r t u j ą c y c h , k t ó r z y z o s t a n ą o b j ę c i 
d o c h o d z e n i e m w p a ń s t w i e , k t ó r e g o 
d o t y c z y p o s t ę p o w a n i e 

a) Kontrola wyrywkowa 

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę uczestniczących 
w postępowaniu producentów eksportujących z państwa, 
którego dotyczy postępowanie, oraz w celu zakończenia 
dochodzenia w terminie określonym prawem, Komisja 
może postanowić o objęciu dochodzeniem tylko rozsądnie 
ograniczonej liczby producentów eksportujących, wybierając 
próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). 
Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie 
z art. 27 rozporządzenia podstawowego. 

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności 
dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka 
zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy 

producenci eksportujący lub przedstawiciele działający w ich 
imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. 
Od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej strony te mają 
15 dni, o ile nie wskazano inaczej, na zgłoszenie się 
i dostarczenie Komisji informacji wymienionych 
w załączniku A do niniejszego zawiadomienia, dotyczących 
ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw. 

Ponadto w celu uzyskania informacji uznanych za 
niezbędne dla doboru próby producentów eksportujących 
Komisja skontaktuje się z władzami państwa, którego 
dotyczy postępowanie, i może się skontaktować 
z wszystkimi znanymi jej zrzeszeniami producentów 
eksportujących. 

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza 
informacjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, 
muszą zostać zgłoszone przez zainteresowane strony 
w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego 
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
o ile nie wskazano inaczej. 

W przypadku konieczności kontroli wyrywkowej dobór 
próby producentów eksportujących może opierać się na 
kryterium największej reprezentatywnej wielkości wywozu 
do Unii, którą można właściwie zbadać w dostępnym 
czasie. Komisja powiadomi o przedsiębiorstwach wybranych 
do próby wszystkich znanych producentów eksportujących, 
władze państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz zrze
szenia producentów eksportujących, w razie potrzeby za 
pośrednictwem władz państwa, którego dotyczy postępowa
nie. 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla 
dochodzenia w odniesieniu do producentów eksportujących 
Komisja prześle kwestionariusze do producentów eksportu
jących wybranych do próby, do wszystkich znanych zrze
szeń producentów eksportujących oraz do władz państwa, 
którego dotyczy postępowanie. 

Wszyscy producenci eksportujący wybrani do próby będą 
musieli przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie 
37 dni od daty powiadomienia o doborze próby, o ile nie 
wskazano inaczej. 

Wypełniony kwestionariusz będzie zawierał informacje 
m.in. na temat struktury przedsiębiorstw(-a) producenta 
eksportującego, działalności przedsiębiorstw(-a) w związku 
z produktem objętym dochodzeniem, kosztów produkcji, 
sprzedaży produktu objętego dochodzeniem na rynku 
krajowym państwa, którego dotyczy postępowanie, oraz 
sprzedaży produktu objętego dochodzeniem w Unii. 

Przedsiębiorstwa, które zgodziły się na ewentualne 
włączenie ich do próby, lecz nie zostały do niej wybrane, 
uznaje się za współpracujące („nieobjęci próbą współpracu
jący producenci eksportujący”). Bez uszczerbku dla poniż
szej sekcji b), cło wyrównawcze, które może być zastoso
wane do przywozu pochodzącego od nieobjętych próbą
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( 1 ) Producentem eksportującym jest każde przedsiębiorstwo w państwie, 
którego dotyczy postępowanie, które to przedsiębiorstwo produkuje 
i wywozi produkt objęty dochodzeniem na rynek Unii, pośrednio 
lub za pośrednictwem strony trzeciej, w tym każde z powiązanych 
z nim przedsiębiorstw uczestniczących w produkcji, sprzedaży 
krajowej lub wywozie produktu objętego postępowaniem.



współpracujących producentów eksportujących, nie prze
kroczy średniego ważonego marginesu subsydiowania usta
lonego dla producentów eksportujących objętych próbą ( 1 ). 

b) Indywidualny margines subsydiowania dla przedsiębiorstw 
nieobjętych próbą 

Nieobjęci próbą współpracujący producenci eksportujący 
mogą zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia podstawo
wego wystąpić z wnioskiem o ustalenie dla nich przez 
Komisję indywidualnych marginesów subsydiowania („indy
widualny margines subsydiowania”). Producenci eksportu
jący, którzy chcą wystąpić z wnioskiem o indywidualny 
margines subsydiowania, muszą zwrócić się z prośbą 
o przesłanie kwestionariusza i innych stosownych formu
larzy oraz zwrócić je należycie wypełnione w terminach 
określonych w następnym zdaniu. Wypełniony kwestiona
riusz musi wpłynąć w terminie 37 dni od daty zawiado
mienia o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. 

Producenci eksportujący wnioskujący o indywidualny 
margines subsydiowania powinni mieć jednak świadomość, 
że Komisja może mimo wszystko podjąć decyzję 
o nieustalaniu dla nich indywidualnego marginesu subsydio
wania, na przykład jeżeli liczba producentów eksportujących 
będzie tak duża, że ustalenie takie byłoby nadmiernie uciąż
liwe i uniemożliwiałoby zakończenie dochodzenia na czas. 

5.1.2. Dochodzenie dotyczące importerów niepowiązanych ( 2 ) ( 3 ) 

Wzywa się do udziału w niniejszym dochodzeniu niepowiąza
nych importerów produktu objętego dochodzeniem z państwa, 
którego dotyczy postępowanie, do UE. 

Ze względu na potencjalnie dużą liczbę importerów niepowią
zanych uczestniczących w postępowaniu oraz w celu zakoń
czenia dochodzenia w terminie określonym prawem Komisja 
może postanowić o objęciu dochodzeniem tylko rozsądnie 
ograniczonej liczby importerów niepowiązanych, wybierając 
próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyrywkową”). 
Kontrola wyrywkowa zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 
27 rozporządzenia podstawowego. 

Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności 
dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka 
zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy 
importerzy niepowiązani lub przedstawiciele działający w ich 
imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji. 
Od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej strony te mają 15 dni, 
o ile nie wskazano inaczej, na zgłoszenie się i dostarczenie 
Komisji informacji wymienionych w załączniku B do niniej
szego zawiadomienia, dotyczących ich przedsiębiorstwa lub 
przedsiębiorstw. 

W celu otrzymania informacji uznanych za niezbędne dla 
doboru próby importerów niepowiązanych Komisja może 
ponadto skontaktować się z wszystkimi znanymi zrzeszeniami 
importerów. 

Inne istotne informacje dotyczące doboru próby, poza informa
cjami, do których przedłożenia wzywa się powyżej, muszą 
zostać zgłoszone przez zainteresowane strony w terminie 
21 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano 
inaczej. 

W przypadku konieczności kontroli wyrywkowej dobór próby 
importerów może opierać się na kryterium największej repre
zentatywnej wielkości sprzedaży produktu objętego dochodze
niem w Unii, którą to sprzedaż można właściwie 
zbadać w dostępnym czasie. Komisja powiadomi o 
przedsiębiorstwach wybranych do próby wszystkich znanych 
importerów niepowiązanych i zrzeszenia importerów. 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla docho
dzenia Komisja prześle kwestionariusze do importerów niepo
wiązanych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych 
zrzeszeń importerów. Strony te muszą przedłożyć wypełniony 
kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia 
o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. 

Wypełniony kwestionariusz będzie zawierał informacje m.in. 
o strukturze ich przedsiębiorstw(-a), rodzaju działalności przed
siębiorstw(-a) w związku z produktem objętym dochodzeniem 
oraz o sprzedaży produktu objętego dochodzeniem. 

5.2. Procedura dotycząca ustalenia szkody oraz dochodzenie 
dotyczące producentów unijnych 

Ustalenie szkody ( 4 ) odbywa się na podstawie zebranych dowo
dów, po dokonaniu obiektywnej oceny wielkości przywozu 
subsydiowanego, jego wpływu na ceny na rynku Unii oraz 
wpływu tego przywozu na przemysł unijny. W celu ustalenia, 
czy przemysł unijny doznał istotnej szkody, wzywa się produ
centów unijnych produktu objętego dochodzeniem do udziału 
w dochodzeniu Komisji 

Ze względu na dużą liczbę producentów unijnych uczestniczą
cych w postępowaniu oraz w celu zakończenia dochodzenia 
w określonym terminie Komisja postanowiła objąć dochodze
niem tylko rozsądnie ograniczoną liczbę producentów unijnych, 
wybierając próbę (proces ten zwany jest także „kontrolą wyryw
kową”). Kontrola wyrywkowa jest prowadzona zgodnie z art. 27 
rozporządzenia podstawowego. 

Komisja dokonała wstępnego doboru próby producentów unij
nych. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne 
w dokumentacji do wglądu zainteresowanych stron. Niniejszym 
wzywa się zainteresowane strony do zapoznania się 
z dokumentacją (w tym celu należy skontaktować się 
z Komisją, korzystając z danych kontaktowych wskazanych 
w sekcji 5.6 poniżej). Pozostali producenci unijni lub przedsta
wiciele działający w ich imieniu, którzy uważają, że istnieją
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( 1 ) Zgodnie z art. 15 ust. 3 rozporządzenia podstawowego pomija się 
kwoty zerowe i de minimis subsydiów stanowiących podstawę 
środków wyrównawczych oraz kwoty subsydiów stanowiących 
podstawę środków wyrównawczych ustalone w warunkach określo
nych w art. 28 rozporządzenia podstawowego. 

( 2 ) Do próby mogą zostać włączeni tylko importerzy niepowiązani 
z producentami eksportującymi. Importerzy powiązani 
z producentami eksportującymi muszą wypełnić załącznik 1 do 
kwestionariusza w odniesieniu do tych producentów eksportujących. 
Definicja strony powiązanej znajduje się w przypisie 3 załącznika B. 

( 3 ) Dane przekazane przez niepowiązanych importerów mogą być 
wykorzystane także w związku z innymi aspektami niniejszego 
dochodzenia niż stwierdzenie subsydiowania. 

( 4 ) Przez szkodę rozumie się istotną szkodę dla przemysłu unijnego lub 
zagrożenie wystąpieniem istotnej szkody dla przemysłu lub znaczne 
opóźnienie powstawania takiego przemysłu.



powody do włączenia ich do próby, muszą zgłosić się do 
Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego 
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Istotne informacje dotyczące doboru próby muszą zostać zgło
szone przez zainteresowane strony w terminie 21 dni od dnia 
opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano inaczej. 

Komisja powiadomi wszystkich znanych producentów unijnych 
lub zrzeszenia producentów unijnych o przedsiębiorstwach 
ostatecznie wybranych do próby. 

W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla docho
dzenia Komisja prześle kwestionariusze do producentów unij
nych włączonych do próby oraz do wszelkich znanych zrzeszeń 
producentów unijnych. Strony te muszą przedłożyć wypełniony 
kwestionariusz w terminie 37 dni od daty zawiadomienia 
o doborze próby, o ile nie wskazano inaczej. 

Wypełniony kwestionariusz będzie zawierał informacje między 
innymi na temat struktury przedsiębiorstw(-a), sytuacji finan
sowej przedsiębiorstw(-a), działalności przedsiębiorstw(-a) 
w odniesieniu do produktu objętego dochodzeniem, kosztów 
produkcji oraz sprzedaży tego produktu. 

5.3. Procedura oceny interesu Unii 

W przypadku stwierdzenia subsydiowania i ustalenia, że spowo
dowało ono szkodę, zapadnie decyzja, na podstawie art. 31 
rozporządzenia podstawowego, co do tego, czy wprowadzenie 
środków wyrównawczych byłoby sprzeczne z interesem Unii. 
Producenci unijni, importerzy, reprezentujące ich zrzeszenia, 
użytkownicy i reprezentujące ich zrzeszenia oraz reprezenta
tywne organizacje konsumenckie są proszeni o zgłoszenie się 
do Komisji w terminie 15 dni od daty opublikowania niniej
szego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
o ile nie wskazano inaczej. Aby wziąć udział w dochodzeniu, 
reprezentatywne organizacje konsumenckie muszą udowodnić, 
w tym samym terminie, istnienie obiektywnego związku 
pomiędzy swoją działalnością a produktem objętym dochodze
niem. 

Strony, które zgłoszą się w powyższym terminie, mogą prze
kazać Komisji informacje dotyczące interesu Unii w terminie 
37 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile nie wskazano 
inaczej. Informacje te można dostarczyć w dowolnym formacie 
lub poprzez wypełnienie opracowanego przez Komisję kwestio
nariusza. W każdym przypadku informacje przedstawione 
zgodnie z art. 31 zostaną uwzględnione wyłącznie jeśli będą 
poparte udokumentowanymi informacjami w momencie ich 
przedstawienia. 

5.4. Inne oświadczenia pisemne 

Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym zawiado
mieniu wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się 
do przedstawienia swoich opinii, a także informacji oraz do 

dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty. O ile 
nie wskazano inaczej, informacje te i dowody je potwierdzające 
muszą wpłynąć do Komisji w terminie 37 dni od daty opubli
kowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

5.5. Możliwość przesłuchania przez służby Komisji prowa
dzące dochodzenie 

Wszystkie zainteresowane strony mogą wystąpić 
o przesłuchanie przez służby Komisji prowadzące dochodzenie. 
Wszystkie wnioski o przesłuchanie należy sporządzać na 
piśmie, podając ich uzasadnienie. Wnioski o przesłuchanie 
w sprawach dotyczących wstępnego etapu dochodzenia muszą 
wpłynąć w terminie 15 dni od daty opublikowania niniejszego 
zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Na 
kolejnych etapach wnioski o przesłuchanie powinny być skła
dane w terminach określonych przez Komisję w korespondencji 
ze stronami. 

5.6. Instrukcje dotyczące składania oświadczeń pisemnych 
i przesyłania wypełnionych kwestionariuszy oraz kores
pondencji 

Wszystkie oświadczenia pisemne, łącznie z informacjami wyma
ganymi w niniejszym zawiadomieniu, wypełnione kwestiona
riusze i korespondencję dostarczone przez zainteresowane 
strony, w odniesieniu do których wnioskuje się o ich trakto
wanie na zasadzie poufności, należy oznakować „Limited” ( 1 ). 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia podstawowego zainte
resowane strony przedstawiające informacje oznakowane „Limi
ted” powinny przedłożyć ich streszczenia bez klauzuli poufno 
ści, oznakowane „For inspection by interested parties”. Stresz
czenia powinny być wystarczająco szczegółowe, żeby pozwolić 
na prawidłowe zrozumienie istoty informacji przekazanych 
z klauzulą poufności. Jeżeli zainteresowana strona przekazująca 
poufne informacje nie dostarczy ich niepoufnego streszczenia 
w wymaganym formacie i o wymaganej jakości, takie poufne 
informacje mogą zostać pominięte. 

Zainteresowane strony proszone są o składanie wszystkich 
oświadczeń i wniosków w formacie elektronicznym (oświad
czenia niepoufne pocztą elektroniczną, poufne na płytach 
CD-R/DVD) oraz o wskazanie swojej nazwy, adresu, adresu e- 
mail, numeru telefonu i faksu. Pełnomocnictwa i podpisane 
zaświadczenia towarzyszące odpowiedziom na pytania zawarte 
w kwestionariuszu oraz ich aktualizacje należy jednak dostar
czać w formie papierowej, tj. pocztą lub osobiście, na adres 
podany poniżej. Jeżeli zainteresowana strona nie może prze
kazać oświadczeń i wniosków w formacie elektronicznym, 
musi niezwłocznie skontaktować się z Komisją zgodnie z 
art. 28 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Dodatkowe infor
macje dotyczące korespondencji z Komisją zainteresowane 
strony mogą uzyskać na odpowiedniej stronie internetowej 
Dyrekcji Generalnej ds. Handlu: http://ec.europa.eu/trade/ 
tackling-unfair-trade/trade-defence
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( 1 ) Dokument „Limited” to dokument uważany za poufny zgodnie z 
art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 (Dz.U. L 188 
z 18.7.2009, s. 93) i art. 12 Porozumienia WTO w sprawie 
subsydiów i środków wyrównawczych. Jest on także dokumentem 
chronionym zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence


Adres Komisji do celów korespondencji: 

European Commission 
Directorate-General for Trade 
Directorate H 
Office: N105 04/092 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks +32 22981697 

E-mail: TRADE-OCS-SUBSIDY@ec.europa.eu 

6. Brak współpracy 

W przypadkach, w których zainteresowana strona odmawia 
dostępu do niezbędnych informacji, nie dostarcza ich 
w określonych terminach albo znacznie utrudnia dochodzenie, 
istnieje możliwość dokonania ustaleń tymczasowych lub końco
wych, potwierdzających lub zaprzeczających, na podstawie 
dostępnych faktów, zgodnie z art. 28 rozporządzenia podsta
wowego. 

W przypadku ustalenia, że zainteresowana strona dostarczyła 
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, informacje 
te mogą zostać pominięte, a ustalenia mogą być dokonywane 
na podstawie dostępnych faktów. 

Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje 
jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na 
dostępnych faktach zgodnie z art. 28 rozporządzenia podsta
wowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej 
strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała. 

7. Rzecznik praw stron 

Zainteresowane strony mogą wystąpić o interwencję urzędnika 
Dyrekcji Generalnej ds. Handlu pełniącego rolę rzecznika praw 
stron. Rzecznik praw stron pośredniczy w kontaktach między 
zainteresowanymi stronami i służbami Komisji prowadzącymi 
dochodzenie. Rzecznik praw stron rozpatruje wnioski o dostęp 
do akt, spory dotyczące poufności dokumentów, wnioski 
o przedłużenie terminów i wnioski stron trzecich 
o przesłuchanie. Rzecznik praw stron może zorganizować prze
słuchanie indywidualnej zainteresowanej strony i podjąć się 
mediacji, aby zapewnić pełne wykonanie prawa zainteresowa
nych stron do obrony. 

Wniosek o przesłuchanie przez rzecznika praw stron należy 
sporządzić na piśmie, podając uzasadnienie. Wnioski 
o przesłuchanie w sprawach dotyczących wstępnego etapu 
dochodzenia muszą wpłynąć w terminie 15 dni od daty opub
likowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. Na kolejnych etapach wnioski 
o przesłuchanie muszą być składane w terminach określonych 
przez Komisję w korespondencji ze stronami. 

Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłu
chania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie 
różnych stanowisk i odpierających je argumentów 
w kwestiach związanych m.in. z subsydiowaniem, szkodą, 
związkiem przyczynowym oraz interesem Unii. Przesłuchanie 
takie może odbyć się, co do zasady, najpóźniej w końcu czwar
tego tygodnia następującego po ujawnieniu tymczasowych usta
leń. 

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe zainteresowane 
strony mogą uzyskać na stronach internetowych DG ds. Handlu 
dotyczących rzecznika praw stron: (http://ec.europa.eu/trade/ 
tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm). 

8. Harmonogram dochodzenia 

Dochodzenie zostanie zamknięte, zgodnie z art. 11 ust. 9 
rozporządzenia podstawowego, w terminie 13 miesięcy 
począwszy od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 12 
ust. 1 rozporządzenia podstawowego tymczasowe środki 
mogą zostać wprowadzone nie później niż 9 miesięcy od 
daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

9. Przetwarzanie danych osobowych 

Wszelkie dane osobowe zgromadzone podczas niniejszego 
dochodzenia będą traktowane zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 
o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych ( 1 ).
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( 1 ) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

mailto:TRADE-OCS-SUBSIDY@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm
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PL 22.2.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 52/11



PL C 52/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.2.2012


	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antysubsydyjnego dotyczącego przywozu niektórych powlekanych organicznie produktów ze stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (2012/C 52/05)

